Rutebilhistorisk Forening, avdeling Vestfold
Organisasjonsnummer: 959 084 054
Kjære alle medlemmer av RHF Vestfold og busspensjonistene våre!
Vestfold-avdelingen av Rutebilhistorisk Forening har ansvaret for å arrangere årets Veteranbusstreff - det 32. i
rekken - på Maier Arena i Tønsberg Kristi Himmelfartshelgen 26.-28. mai. Pr. nå er det påmeldt 70 busser,
deriblant avdelingens fire veteranbusser.
Vi håper og tror vi skal få til et fint arrangement, det første siden samlingen på Hønefoss i 2019!
For at vi skal kunne gjennomføre treffet på en god måte, er vi imidlertid avhengig av betydelig frivillig innsats. Vi
må ha folk til å stå for driften av serveringen, bemanne sekretariatet, dirigere bussene til riktige plasser etterhvert
som de ankommer ettermiddagen, Kristi himmelfartsdag, og ikke minst sørge for vakthold på utstillingsområdet
hele døgnet. Det er ikke nok at styret og gruppa som har forberedt arrangementet stiller opp, her trenger vi bistand
av flere som vil være med og sørge for at det blir et fint arrangement.
BLI GJERNE MED PÅ MØTET PÅ MAIER ARENA ONSDAG 27. APRIL KL. 18.00
Kan du/dere tenke dere og bli med å dra lasset og spandere noen timer på foreningen torsdag 26., fredag 27. og
lørdag 28. mai? Vi skal ha et møte i arbeidsgruppa på Maier Arena onsdag 27. april kl. 18.00 og vil sette stor pris
på om du/dere kan avsette en times tid og delta på dette for en nærmere orientering om oppgaver og vaktlister.
.......ELLER GI BESKJED HVIS DU KAN PÅTA DEG NOEN VAKTER UNDER TREFFET
Alternativt, hvis du ikke har anledning til å møte her denne dagen, vennligst ta kontakt med Ragnar Krøger - epost ragnarkroger@gmail.com eller på telefon 922 93 949. Ragnar er den som setter opp vaktlistene og skal sørge
for at vi har tilstrekkelig bemanning til å ta oss av dem som kommer på treffet på en ordentlig måte til enhver tid
fra Kristi himmelfartsdag klokken 12.00 til treffet avsluttes etter kortesjen rundt Åsgårdstrand lørdag 28. mai kl.
17.00.
.........OG MELD DEG/DERE GJERNE PÅ BÅTTUREN OG FESTMIDDAGEN
I forbindelse med treffet har vi lagt opp til en velkomsttur med dampskipet "Kysten" Kristi himmelfartsdag, torsdag
26. mai, kl. 18.00. Inkludert bifflapskaus koster denne turen 589 kroner pr. person. Det vil være veldig hyggelig
om medlemmer av Vestfold-avdelingen blir med på denne turen! "Kysten" går fra sin vanlige kaiplass nedenfor
Hotel Klubben og er tilbake i sentrum cirka kl. 22.00.
Dagen etter, fredag 27. mai, er det festmiddag på Quality Hotell Oseberg på Lindahlplan. Her er prisen 450 kroner
for buffeten, drikke kommer i tillegg og betales separat både under middagen og på "Kysten". Vi håper at flere av
medlemmene vil bli med på festmiddagen og benytte anledningen til å bli kjent med medlemmer av RHFs andre
lokalforeninger.
Det er anledning til å melde seg på disse to arrangementene samlet for 1.014 kroner pr. person. Nedenfor er det en
lenke til påmeldingsskjemaet på RHFs hjemmeside.
Det er også andre tilbud under treffet, blant annet en tur til vikingsenteret Midgard i Borre - se det detaljerte
programmet. Også her er det veldig hyggelig om noen av medlemmene i RHF Vestfold kan tenke seg å bli med!
Programmet finner dere her:
Program Veteranbusstreffet i Tønsberg 2022
Og påmelding til arrangementene kan gjøres her:
Påmelding til aktiviteter under veteranbusstreffet i Tønsberg
Vi håper å se flest mulig av våre medlemmer på treffet og på de forskjellige arrangementene - og satser på at flere
kan være med og dra lasset ved å delta i dugnadsgjengen!
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